
 

Nedostatna vjera

Apostol Toma, koji ne 
bijaše s drugim apostolima 
na dan uskrsnuća, odbijao 
je vjerovati u ono što su mu 
drugi apostoli pripovijedali 
o Isusovu uskrsnuću. Ne treba 
zaboraviti da nije samo on imao 
poteškoću povjerovati što se 
dogodilo, ali također i postaviti se 
dosljedno činu uskrsnuća. I ostali 
apostoli su još uvijek bili u raskoraku 
između onoga što se dogodilo i 
onoga što su kao svjedoci tog 
događaja trebali činiti. Osim što su 
bili zatvoreni u svome djelovanju, 
bili su zatvoreni i u svome 
shvaćanju. Njihova zatvorenost 
proizlazi iz još uvijek nedostatne 
vjere koja nije bila dovoljno čvrsta 
da bi postala unutarnji poticaj da 
drugima navijeste radost i obilje 
koje su sami primili.  
Upravo iz ovog događaja gradi se i 
pouka za svakoga od nas. Vjernik, 
koji nema jasnoću vjere ni čvrstoću 
Božjeg iskustva, zatvara se pred 
drugima iza dobro zatvorenih vrata i 
svoju vjeru ne iznosi u javnost da 
postane opće dobro i blagoslov 

svima. Takav se onda straši i 
sebe i onih oko sebe. Čvrsto se 
zatvara ne samo vratima, nego 
nepropusnom sviješću kojom 
odbija pristup Bogu, kao i 

zajedništvo s ljudima. Takav ne 
dopušta pristup do sebe, niti je 
kadar ići u ususret drugome. U 
svojoj zatvorenosti, ustvari, i nema 
što ponuditi drugome. Umjesto da 
krene u susret drugima, da jasno 
iskorakne iz sebe i svoje 
zatvorenosti i da posvjedoči ono što 
je prepoznao u dubini duše kao 
Božje djelovanje u ljubavi za 
čovjeka, radije se opredjeljuje za 
bezbolnu opciju zatvorenosti u 
sebe.  
Isus je oslobodio svoje apostole 
straha i zatvorenosti, te su postali 
gorljivi svjedoci njegova uskrsnuća. 
Stoga, dajmo se izgraditi Kristovim 
uskrsnućem i strpljivo radimo na 
obraćenju duša. Nadiđimo strah i 
komotnost zatvorenosti, te 
spremno širimo radost koju nam je 
Krist povjerio jer ona bez nas ne 
može doći do čovjeka. 

Igor Herceg, vjeroučitelj
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 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštene Gordanu Stojaković Bradić, Tiju i Luku Bradić, te Nikolu 

Matanića. Roditeljima čestitamo na krštenju djece, a njima želimo 
blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 

 za pokojnog Nikolu Živčića, kojeg smo pokopali prošloga tjedna, te one 
čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

 

Kada sam upitala jednog 
dana Isusa, ma kako On 
može podnijeti ne 
kažnjavajući mnoge 
opakosti i zločine, 
Gospodin mi uzvrati: 
"Za kaznu imam 
vječnost. Sad im produžujem vrijeme 
milosrđa. Ipak, jao, ako ne prepoznaju 

vrijeme mog dolaska. 
Moja kćeri, ti nisi 

obvezna samo pisati o 
mojem milosrđu i širiti 

ga, nego moli milost za 
njih, da bi oni veličali 

moje milosrđe. 
 

Dnevnik s. Marije Faustine Kowalske

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 8. travnja Julijana 9,00 Za žive i pokojne župljane 

NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA 11,00 + Eva, Manda i Marija 

Dj 4,32-35; Ps 118; 1Iv 5,1-6; Iv 20,19-31 18,30 + Nevenka i Radovan Stanojević 

PONEDJELJAK, 9. travnja Blagovijest 
18,30 + Antun Barišić 

Iz 7,10-14; Ps 40; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38 

UTORAK, 10. travnja Mihovil 
18,30 Kolektivna 

Dj 4,32-37; Ps 93; Iv 3,7b-15 

SRIJEDA, 11. travnja Stanislav 
18,30 + Antica i Mijo Žunić 

Dj 5,17-26; Ps 34; Iv 3,16-21 

ČETVRTAK, 12. travnja Zenon 
18,30 + Kaja Bilušić 

Dj 5,27-32; Ps 34; Iv 3,31-36 

PETAK, 13. travnja Martin 
18,30 Kolektivna 

Dj 5,34-42; Ps 27; Iv 6,1-15 

SUBOTA, 14. travnja Valerijan 
18,30 + Marija i Ante Gambiraža 

Dj 6,1-7; Ps 33; Iv 6,16-21 

NEDJELJA, 15. travnja Damjan 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Ivan Hampl 

Dj 3,13-15.17-19; Ps 4; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48 18,30 + ob. Janko i Tomić 



USUSRET PROSLAVI 
120. OBLJETNICE ROĐENJA  

BL. ALOJZIJA STEPINCA 
8. svibnja 1898. 

 

Drugi broj Godišnjaka (2018.) 
Postulature za proglašenje svetim 
Alojzija Stepinca, između ostalih 
sadržaja, donosi i svjedočanstvo 
njemačke sutkinje Claudije Stahl koja je 
molila zagovor bl. Alojzija Stepinca, a 
onda kako bi ga bolje upoznala, naučila i 
hrvatski jezik. Prošle godine napisala je i 
njegov životopis na njemačkom jeziku.  
Claudia Stahl posvjedočila je kako je 
ponekad nailazila na ime kardinala 
Stepinca u Njemačkoj u kontekstu 
Trećeg Reicha. Kad je bio proglašen 
blaženim, čitala je o kontroverzi oko 
njega. Pri pripremi za državni ispit, nešto 
ju je potaknulo i na internetu je tražila 
njegovo ime, te željela više saznati o 
njemu. 
Molila sam Alojzija za njegov zagovor i za 
njegovu pomoć pri ispitu. Obećala sam mu 
da ću posjetiti njegov grob te o njemu 
pisati. Uspjeh na ispitu bio je veliki znak za 
mene: duhovni dodir. Željela sam više 
saznati o Alojziju i održati obećanje, te 
sam počela učiti hrvatski jezik u Berlinu jer 
sam uvidjela da bez znanja jezika nikada 
neću razumjeti što je bilo s njim. Putovala 
sam u Hrvatsku, na njegov grob u 
katedrali, i dvije male sobe u župnom 
dvoru u Krašiću gdje je umro. Krašić me je 
najviše dirnuo. Prije osam godina postala 
sam sutkinja, a to zahvaljujem dragom 
Bogu i bl. Alojziju. Nikada mu to neću 
zaboraviti. Sretna sam što sam mogla 
izvršiti svoje obećanje i tako mu iskazati 
svoju zahvalnost. 
Stahl je također pokrenula inicijativu da 
bl. Alojzije Stepinac postane zaštitnik 

sudaca. Naglasila je da postupak koji se 
vodio protiv Stepinca mora biti 
upozorenje svim pravnicima i cijelom 
pravosuđu, te mu se utječe i moli da suci 
sude uvijek neovisno i da kao suci 
zastupaju samo istinu i pravednost. 

 
Navjestitelju Božje istine,        moli za nas! 
Tješitelju nevino osuđenih, 
Zaštitniče potlačenih i napuštenih, 
Protivniče svake nepravde, 
Propovjedniče pravednosti, 
Potporo slabih i odbačenih, 

 
 

KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA  
 

Na prva 3 zrnca krunice: Oče naš … 
Zdravo Marijo … Vjerovanje … 
 

Slijedi 5 desetica: 
 Velika zrnca: Vječni Oče, prikazujem 

ti tijelo i krv, dušu i božanstvo 
preljubljenoga Sina tvojega, 
Gospodina našega Isusa Krista, kao 
zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga 
svijeta. 

 Mala zrnca (10 puta): Po njegovoj 
pregorkoj muci, budi milosrdan nama i 
cijelomu svijetu.  

 

Završetak:  
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni 
Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3 
puta) 
 

Zaključna molitva:  
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca 
Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam 
se u tebe! 
 

Marijo, Majko milosrđa, moli za nas! 
 

Isuse, uzdam se u tebe! (3 puta) 
 

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, 
Gospodine! 



8. 4. 2018. 
 

Danas je svetkovina Božjega 
milosrđa. 
Budite milosrdni kao što je milosrdan 
Otac vaš nebeski, govori Gospodin. 

 
Sutra se slavi svetkovina Blagovijesti 
ili Navještenja Gospodinova. Misa je 
u 18,30 sati. 

 
Svakog 10. u mjesecu slavimo 
zavjetnu misu na čast bl. Alojziju 
Stepincu. 

 
Mjesečni susret molitelja žive 
krunice održat će se u utorak, 10. 
travnja, nakon mise.  
Pozivamo i druge župljane koji su 
spremni dnevno izmoliti jednu 
deseticu krunice za izgradnju naše 
Župne crkve i za proglašenje Stepinca 
svetim da se pridruže. 

 
Zajednica mladih na svojim 
okupljanjima srijedom u 20 sati 
obrađuje temu teologije tijela sv. 
Ivana Pavla II. Dođite! 

 
Euharistijsko klanjanje je četvrtkom 
od 17 do 18,30 sati. 

 
U subotu, 14. travnja, idemo na Izlet 
u nepoznato. Polazak je u 7 sati, 
ispred Pastoralnog centra, a cijena je 
120 kuna. Prijave u Uredu. 

Novi susret djece školske bit će 
sljedeće nedjelje, u Pastoralnom 
centru, s početkom u 10,30 sati. 
Pozivamo djecu da se uključe! 

 
Pozivamo vas na Mali tečaj 
kršćanstva – Kursiljo, koji će se 
održati u našoj Župi, od 19. do 22. 
travnja. Raspored:  
Četvrtak, 19. travnja: 17,30 – 21 h. 
Petak, 20. travnja: 17,30 – 21 h. 
Subota, 21. travnja: 8,30 – 19,30 h. 
Nedjelja, 22. travnja: 8,30 – 14,30 h. 
Broj polaznika je ograničen na 30 i to 
starijih od 18 godina, pa molimo 
prijavu polaznika koji mogu biti na 
tečaju kroz sva četiri dana. Prednost 
imaju oni koji još nisu sudjelovali na 
takvom tečaju. 
Prijave se primaju osobno u Župnom 
uredu, SMS-om na 091/5708 919, te 
na e-poštu: 
zupa.trnjanska.savica@gmail.com. 
Tečaj će voditi vlč. Andrija Vrane sa 
suradnicima. 
Radujemo se vašem dolasku! 

 
U subotu, 5. svibnja, hodočastimo na 
Trsat, na početak trodnevnice Majci 
Milosti. Nakon Trsata slijedi izlet u 
najmanji grad na svijetu, istarski Hum 
i Aleju glagoljaša. Polazak je u 6 sati, 
a cijena od 180 kn uključuje i ručak. 
Prijave u Uredu. 


